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THE SPARROW
அரவணைப்பு
"குணப்படுத்த ஓர் எல்லை
உண்டு,"
ஆனால் "அன்புடன் பரமரிக்க
எல்லையே இல்லை." இஃது
அரவணைப்பு திட்டத்தின்
ஒருதுளி சேவை தான்!!

கோ வை ந ஞ் சு ண் டா பு ர ம் ப கு தி யி ல்
வ சி க் கு ம் M r . S ,
வ ய து 5 9 நீ ண் ட நா ட் க ள்
நா க் கி ல்
ஏ ற் ப ட் ட
பு ண் ஆ றா ம லி ரு க் க சி கி ச் சை க் கு
செ ன் ற போ து அ து பு ற் று நோ ய் எ ன
அ றி ய வ ந் த து . அ த ற் கு செ ன் னை
ரா ய ப் பே ட் டை G H - ல் கீ மோ தெ ர பி ,
ரே டி யே ஷ ன் சி கி ச் சை பெ ற் று பி ன்
2 ஆ ண் டு க ளு க் கு ப் பி ன் பு அ தே
இ ட த் தி ல்
பு ற் று
நோ ய்
வளர
ஆ ர ம் பி த் த பி ன் பு தா ன்
பு ற் று நோ யி ன் வி ப ரீத ம் பு ரி ந் த து .
M r . S ' ன் ம னை வி கா து கே ளா த வ ர்
இ வ ர து 4 0 ஆ ண் டு கா ல ம து ப் ப ழ க் க ம் ,
பு கை ப் ப ழ க் க ம்
தா ன்
இ த ற் கு கா ர ண ம் எ ன் று வ சை பா ட ,
இ ந் த நோ ய் கு ண ப் ப டு த் த மு டி யா த
நி லை க் கு வ ந் த தை உ ண ர் ந் து ம ன
அ ழு த் த த் தி ற் கு ள்
பு தை ந் தா ர் .
நா க் கி ல்
பு ற் று நோ யி ன்
வீ ரி ய ம்
கா ர ண மா க ஒ ரு து ளி த ண் ணீர்
கூ ட
வி ழு ங் க
மு டி யா ம ல்
1
மா த த் தி ற் கு மே ல் உ ட ல் மெ லி ந் து ,
ம ர ண ப டு க் கை யை
நெ ரு ங் க
ஆ ர ம் பி த் தா ர்

இந்நிலையில்
ஒரு
அரசு
மருத்துவரின் பரிந்ததுரை பேரில்.
நமது CCF-ன் அரவணைப்புகுழு
அவரை
சந்தித்து
முக்கின்வழியாக
(Rylestube)குழாய்
செருகி
நீராகாரம் அருந்த வழி செய்தனர்,
உடல்ரீதியான
சில
தொந்தரவுகளுக்கு மருந்துகளை
இலவசமாக
வழங்க
மரணப்
படுக்கைக்கு
சென்ற
அவரை
மெல்ல நடமாடும்
அளவிற்கு
உயிருட்டினர்,
மனநல
ஆலோசனை
இருவருக்கும்
வழங்கியப்பின்
Mrs.Sவாழ்வில்
மரணம்
ஜனனம்
இரண்டும்
இயற்கை
நியதி
என்பதை
உணர்ந்து அவர் மன அழுத்தம்
நீங்கி
முகத்தில்
புன்னகை
பூத்தது.

MONTHLY ACTIVITY
SUPPORT GROUP MEETING
CCF Counselors conducted support group meeting for Pediatric Cancer patients at
PSG hospital from 12.00pm to 1.00pm ( 21st of July ). This time the support
group meeting focused on Story telling which was conducted by Mrs.Deepa
(Psychologist) . It was a wonderful session which not only kept the children glued
to her ,even the Caregivers of the patients could connect themselves to the story.
She also made them draw a picture in context with the story. The session was
interactive and fun filled .The children also danced at the end of the session. All
the kids were given a pack of healthy cookies which was sponsored by CCF.
The internship students from 3 colleges actively participated and motivated the
children as well as their parents .

CCF celebrated the successful completion of treatment of
Mr.M who was diagnosed with "Hairy Cell Leukemia " at
Santham Palliative Ward (PSG)
ARAVANIPPU ARTICLE
Aravanaippu is a home based palliative care initiative
by the Coimbatore Cancer Foundation. Aravanaippu
was born in 2019, and began its services at
Karadivavi, a small village near Coimbatore, which is
the birthplace of Padma Bhushan Dr Sitra Srinivasan,
Founder, Coimbatore Cancer Foundation.
With this article, we wish to share a few of the
challenges we encountered during our journey and
the strategies we adopted to overcome them.
Please click the link given below to read the article

Aravanippu :The Rural Palliative care Article

Orientation on Palliative care
A session on Palliative care for 35 nursing students from JK college was conducted on
4th of july at CCF Head office

Additional services provided by CCF along with Cheshire
Aravanaippu beneficiaries underwent Physiotherapy sessions by Cheshire home
Physiotherapy team.

JULY STATISTICS
New counseling - 60
Follow up counseling - 184
Bereavement counseling - 14

Starting up IAPC Certificate course for doctors
and nurse
IAPC has recognized Coimbatore Cancer Foundation as their resource
center for their certification course in palliative care for doctors and
nurses in collaberation with PSG Hospitals.
Course starting in Jan 2023

